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O jurista e professor de Direito Económico, 
Francisco Queiroz, defendeu ontem que o 
modelo sobre apropriedade da terra, 
adoptado na nova Constituição, é o mais 
adequado porque o Estado é uma entidade 
com personalidade jurídica-económica. 
A nova Constituição adoptou o modelo da 
Lei Constitucional em vigor, ao estabelecer 
que "a terra é propriedade originária do 
Estado que a gere e administra em nome do 
povo angolano". 
Francisco Queiroz afirmou que ao dizer-se 
que a terra é propriedade originária do 
Estado significa que o Estado pode 
transmiti-la, e a própria Constituição define 
as formas como essa transmissão pode ser 
feita. 
Em declarações à imprensa no final da 
sessão plenáriaque aprovou o texto final da 
Constituição, o jurista esclareceu que se 
tivesse sido adoptado o modelo de a terra 
ser propriedade do povo, a sua transmissão 
não era feita de modo tecnicamente válido 
porque o povo é uma abstracção e não uma 
entidade jurídica económica determinada. 
O jurista esclareceu que o povo não tem 
personalidade jurídica e, portanto, não podia 
ser proprietário de um bem para depois 
poder transmiti-lo. "Só uma entidade 
jurídica económica determinada, como é o 
Estado ou 
outra entidade qualquer, pode ser detentor 
de direitos patrimoniais para poder 
transmiti-los", disse. 
 
"A solução que se encontrou no sentido de 
o Estado ser proprietário originário da terra 
é a 
mais correcta e é a que permite realizar 
direitos e deveres à volta desse património 
de modo tecnicamente mais adequado. De 
outro modo, seria difícil, sobretudo no 
domínio da transmissão da terra. 
Não era possível fazer a transmissão sem se 
saber quem é concretamente o dono desse 
bem", explicou. 

Francisco Queiroz disse, também, que a 
nova 
Constituição preconiza um sistema 
económico, com base na propriedade 
privada, que tem os condicionalismos da 
intervenção do Estado. "Quer dizer que as 
forças do mercado não actuarão de forma 
espontânea e 
cega. Sempre estarão condicionados pelo 
papel regulador e orientador da economia 
exercido pelo Estado". 
Esse papel regulador do Estado frisou, vai 
desenvolverse muito na base da concertação 
social, com a participação dos trabalhadores 
organizados em sindicatos ou outra forma 
qualquer de organização social. 
O deputado Nzau Puna, do MPLA, disse 
não ser boa a atitude da UNITA, cujos 
deputados não apareceram para a votação 
do texto final da Constituição. 
Nzau Puna declarou que em política não é 
boa a "cadeira vazia". 
"É melhor marcarmos a presença, se 
estamos de acordo votamos a favor, se não 
estamos de acordo votamos contra ou 
optamos pela abstenção. Mas a cadeira vazia 
não é a melhor opção que a UNITA 
tomou", disse. 
 


